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HETA TIPS
Om hur du håller dig på en hög positiv frekvens

LILI ÖST
DIN PERSONLIGA KOM IHÅG LISTA

Skapa nya tankemönster. Är du van att ta ut oro

VÄLJ DITT FOKUS

eller att måla F*n på väggen i förskott, utmana
dig själv att bryta dina tankemönster!
Bli tankemedveten! Kvalitetssäkra ditt fokus och
dina tankar
Det är lättare att skapa harmoni genom att leva
PRO aktivt istället för RE aktivt

Registrera positiva saker runt omkring dig stora
som små,så ofta som möjligt!

HA FOKUS PÅ DET SOM

Tänk dagligen på saker du har som du uppskattar

ÄR POSITIVT!

Bli en medveten glädjespridare

och är tacksam för & stolt över
Ta reda på vad som gör dig glad och se aktivt till
att du får mycket av det i ditt liv
Ta aktivt ansvar för vem du väljer att vara
Oavsett vad som händer runt dig, äg frågan hur

TA AKTIVT ANSVAR

du ska förhålla dig till det, för att inte fastna i att
leva i re-aktion och/eller lägga skulden på någon
annan, för då kan inte du skapa en förbättring av
läget i ditt liv.
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ER KOM IHÅG LISTA PÅ JOBBET
Kom ihåg att när ni lyfter
varandra, skapar ni även positiv
effekt i er själva!
Själen mår bra av att bidra!
När du tycker någon av dina
kollegor har en tråkig attityd,
fråga hur hen mår och påminn
kärleksfullt om vikten av att
landa väl i varje dialog.

ENERGIN I TEAMET
Vad vill du sprida för energi omkring dig?
Det är ingen annans ansvar att skapa god
energi, -det är alltid vår egen. Axlar alla det
ansvaret – skapas glädje & harmoni!
Vi kan inte leva på gamla meriter på hur
sköna & härliga vi brukar vara! Vi lever alla i
direktsändning och det är hela tiden HÄR &
NU du påverkar stämningen antingen i en
positiv eller negativ riktning

KUNDRELATIONEN I FOKUS
En glad kund är en nöjd kund, - Välj
DIN kortaste väg dit!
Istället för att tänka, - hur fort kan jag
bli av med den här kunden, - utmana
dig själv och tänk istället – Hur fort kan
jag höja energifrekvensen runt den här
kunden? Bli nyfiken på vad DITT bästa
knep är!

BEHÖVER NI HJÄLP ATT LYFTA BLICKEN OCH ENERGIN I TEAMET?
Kontakta mig på www.liliost.se
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NÄR ORON GRIPER TAG I OSS
Vi människor har ofta svårt att
hantera osäkerhet inför
framtiden. Men just eftersom vi
inte vet något just nu om vad
som händer, ät elefanten i små
bitar. Håll fokus på här och nu,
för det är bara HÄR vi kan skapa
en påverkan på både vårt NU
och vårt SEN. Ju mer positivt
fokus vi har - ju mer positiva
resultat läggar vi grunden för.

FOKUSET I TEAMET
Hjälp varandra att hitta ett förhållningssätt
till det som ÄR, på ett sätt som ger er den
minst sämsta känslan i magen, eftersom det
är genom känslan vi interagerar med
biofältet runt oss. Vi kan alltid levla upp i
frekvens.
Hjälp varandra att hålla fokus på det ni vill
bjuda in, - inte det ni inte vill ha, eller är
rädda för, eftersom det vi kastar ljuset på växer!
Försök att se de bra saker som föds ur
krisen. Prata om de bra sakerna som ändå
händer parallellt med krisen vi är inne i.

ALLT GÅR ÖVER
En viktig mening som vi behöver
påminna oss om och ha Top of mind. Vi
behöver hantera den situation som
råder, men som allt annat gjort innan
denna vår utmaning - som kommer det
gå över.
Kom ihåg att tillit är ett av våra
viktigaste verktyg.

BEHÖVER NI HJÄLP ATT LYFTA BLICKEN OCH ENERGIN I TEAMET?
Kontakta mig på www.liliost.se

